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 عبر مستخدًما أسلوب النهً: -0

 ٌقطف األزهار  محمد .................................. 

  أحمد ٌسرف فً الماء ................................. 

  نادر ٌكتب على الجدران ................................. 
________________________________________________________________ 

 حول من المذكر إلى المؤنث والعكس: -0

  هذا ولد مجتهد .................................. 

  هذا معلم ماهر .................................. 

  ................................ .هذه طبٌبة محبوبة 

  ................................ .هذه مهندسة نشٌطة 

 حول من المفرد إلى الجمع والعكس: -3

  أنا أكتب الدرس .................................. 

  ................................ .نحن نسمع القصة 

  أنا أشرب اللبن .................................. 

 حرف [: –فعل  –بٌن نوع الكلمة  ] اسم  -4
ْسَبح  ٌَ  ِهْند (. –َو  –َناَم  –إِلَى  –اْلَقلَم  –ُكلّ  –ُثمَّ  –ِكَتاًبا  -َقَرأَ  –فًِ  –َساَعة  –) 

 الحرف الفعل االسم
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 

 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
 

 

 إلى (. –على  –فً  –ضع حرف جر مناسب: ) من  -5
 الكتاب .......... الحقٌبة  -1

 تذهب ........... المدرسة  -2

 تجلس القطة .......... الكرسً. -3

 نأخذ العسل ........... النحل. -4

 ثم (. –ف  –ضع حرف عطف مناسب : ) و  - 6 



 

3 
 

 زرع الفالح األرض ......... حصدها. -1

 وقف القطار ........ ركبت. -2

 .دخل أحمد ....... محمد الفصل مًعا -3

 قمرٌة [: –بٌن نوع الالم ] شمسٌة  -7

 نوع الالم الكلمة

حب  السُّ

 اْلَقْلب

ُجل  الرَّ

 اْلَمْوز

........................................................................... 

 ...........................................................................

 ...........................................................................

........................................................................... 

 
 

 هؤالء [: –هذه  –ضع  اسم إشارة مناسًبا ] هذا  -8     

 ............ أشجار كثٌرة. -2.......... ضابط محترم.                    -1

 ............ أطفال صغار. -4مًِّ الحبٌبة.                     ............ أُ -3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 أمر [: –مضارع  –بٌن نوع الفعل ] ماضً  -9

 نوعه الفعل

 َكَتْبت

ْجِري ٌَ 

 َحافِظ

 ُتَشاِهد

 َنامَ 

 اْسَمعْ 

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

............................ ...............................................

........................................................................... 
 

 
 

 حلل إلى مقاطع صوتٌة: -02 

 .... /.... / .... :عدد المقاطع ) ......(                       َمْدَرَسة 

   .... / .... / .... : عدد المقاطع ) ......(                      َوَقَف 

 )...... ( اْلِكَتاُب: ..../ ..../ ..../ .....                  عدد المقاطع 

 أكمل شبكة المفردات: -11
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 باقرأ القطعة ثم أج -00

 , ًَّ ُف اْلَح ٌَُنظِّ َظاَفِة  ِرٌِق َكاَن َعاِملُ النَّ ُم َوأَْحَمُد أَُخوَها إِلَى اْلَمْدَرَسِة, َوفًِ الطَّ ٌَ َقالَ أَْحَمُد: " َذَهَبْت َمْر

َظاَفِة."  أُِحبُّ َعاِملَ النَّ

 استخرج:

 الــ)ق( ...................... .    الـ)ش( ........................... . -

 : ..........................., وبٌن نوعه:......................... . (ا)مد -

 : .............. , نوعه:................... . ا: ................... , فعاًل اسمً  -

 ا: .................., وبٌن نوعه: ............................ .حرفً  -

 . , جمع عامل: ........................  جمع المدرسة :.................. -

  ضع أداة استفهام مناسبة مكان النقط: -03

 َمْن [ –لماذا  –كٌف  –ما  –هل  –كم  –أٌن  –] متى 

  ًاتلمٌذً  25ا فً الفصل؟                    .......... تلمٌذ 

                       ٌوم الجمعة..........تذهب إلى جدتك؟ 

                            أزرق............ لون البحر؟ 

                  اا مسرورً راكبً ............ تذهب إلى المدرسة؟ 

                           صدٌقً مروان............ ٌلعب معك؟ 

                 لٌكون جسمً بصحة جٌدة................ تنوع فً طعامك؟ 

 ...........              فً النادي....... تلعب كرة القدم؟ 

  ال أسهر لٌاًل ؟                            .......... تسهر لٌاًل. 

 كون كلمات من الحروف التالٌة: -04

 ن ( –ج  –ب  –ي  –ق  –ح  –ر  –ط  –) م 

.............................,.......................,........................,.....................................,........... 
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  -قصة االستماع :

 إجازة نصف العام

ْوٍم َدافٍِئ َوُمْشِمٍس  ٌَ ُه فًِ  ًسا؛ ِِلَنَّ َقَظ َراِمً ِمْن َنْوِمِه ُمَتَحمِّ ٌْ ِمْن إَِجاَزِة نِْصِف اْلَعاِم اْسَت

ُه " َعاِمًرا ". ُزوَر َعمَّ ٌَ ِة لِ ٌَّ ٌَُسافُِر إِلَى اْْلِْسَكْنَدِر  َس

 أجب ما ٌأتً:

ٌَُساِفُر َراِمً؟ -1س  أٌن َس

............................................................................ 

 كٌف استٌقظ رامً؟ -2س

............................................................................ 

  أكمل:

ُزوَر ............................ َوَولَدٌه ........................... ٌَ ِة لِ ٌَّ ٌَُساِفُر َعاِمٌر إِلًى اْْلِْسَكْنَدِر  َس

 الجمل اآلتٌة:رتب 

 فً –المنٌا  –غٌر  -مستقر –الجو 

......................................................................................... 

 رامً  –الخرٌطة  –تأمل 

......................................................................................... 

 لمة بمعناها:صل كل ك
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 تأمل                  اتجاه

ٌَة                َنَظَر بِِدقَّةٍ   َناِح

 انطق وصنف:

 الخرٌطة ( –السفر  –النٌل  –المنٌا  –) اِلٌام 

  شمسٌة         قمرٌة       

   

 

     

 

 

 

 حلل إلى مقاطع صوتٌة:

 َقالَ : ....... / ......... .

 .  ......./.......َصِحٌٌح : ....../ 

 اكتب بخط النسخ

 الجو دافئ ومشمس

....................................... 
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 الجمع المفرد  المضاد الكلمة معناها الكلمة
 أمكنة –أماكن  مكان أخذت  أعطت المحببة المفضلة

 خرائط خرٌطة بكت  ضحكت بحزن بأسف

 اِلنهار  النهر ذهبت رجعت عادت رجعت

     صفات خصائص
 

اَلِمٌَذ َخِرٌَطَة ِمْصَر, وطلبت منهم تلوٌنها لَِعْرِضها فً َمْعِرِض " أُِحبُّ َبلَِدي "  أعطت الُمَعلَِّمُة التَّ

  هات من الفقرة:

 ا شمسٌة: ..............................ا قمرٌة: ..................     المً المً 

 بها شدة: ............................. مةلبالٌاء: ...................      ك مد

 : ماذا أعطت المعلمة للتالمٌذ؟1س

.................................................................................... 

 : ماذا طلبت المعلمة من التالمٌذ؟ 2س

.................................................................................... 

 : أٌن ستعرض اللوحة؟3س

.................................................................................... 

 -أكمل:

 فً البداٌة لونت فرح خرٌطة مصر باللونٌن ................... و..................

 ضع كل كلمة فً مكانها المناسب:

 اِلزرق –اِلصفر  –اِلخضر 

 .لون المناطق الزراعٌة ................. 

 . لون الصحراء ................. 

 لون البحار واألنهار ................. 
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 أكمل شبكة المفردات:

  

__________________________________________________ 

 الحظ واكتشف

 أسلوب التعجب

ْهَشِة َواالْستِْغَراِب. ُدلُّ َعلَى الدَّ ٌَ  تعرٌفه: تعبٌر 

ب ِمنه + عالمة التَّعجب.               ما + أَْفَعلَ + الُمَتَعجَّ

 مثال:

 ما أَْجَملَ الَحِدٌَقَة !

 ما أَْعَظَم ِمْصَر!

____________________________________________ 

 الجمع  المفرد المضاد  الكلمة  المعنى  الكلمة 
 الرمال الرمل  بارد  حار توجد تقع

 الصحاري الصحراء قلٌلة كثٌرة جمٌلة جذابة 
 مساحات مساحة شتاءً  اصٌفً  قلٌاًل  انادرً 
   الخشنة الناعمة  

 

َها َتَقُع ُمَحاَفَظُة اْلَواِدي اْلَجِدٌِد فًِ َغْرِب  ِة, َوَجوُّ ٌَّ َحَراِء اْلَغْربِ ِمْصَر بِالصَّ

َها أَْمَطاٌر إاِلَّ َناِدًرا. ٌْ ًفا َدافٌِئ ِشَتاًء, َواَل َتْسقُُط َعلَ ٌْ  َحارٌّ َص
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 أجب :

 أٌن تقع محافظة الوادي الجدٌد؟

.................................................................................... 

 جو محافظة الوادي الجدٌد؟ صف

.................................................................................... 

 ؟اذكر آثار ُمحافظة الوادي الجدٌد

.................................................................................... 

مَ   ال الَعِظٌم؟ماذا تعرف عن َبْحِر الرِّ

.................................................................................... 

 استخرج من الفقرة

 بالٌاء: ....................... ................             مدا قمرٌة: ..المً 

 ............................: ا: .......................              فعاًل تنوٌنً 

      أكمل شبكة المفردات:

 

      

  أكمل:

 بحر الرمال العظٌم ٌوجد فً محافظة ..................

 تتمٌز محافظة الوادي الجدٌد بـ ............................

 

 اآلتٌة:اكتب مفرد الكلمات 
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 محافظات        ....................................  

 رمال            .......................................

 أماكن            .....................................

 خرائط           ......................................

 أكمل:

 اْلَجوُّ بُِمَحاَفَظِة الَواِدي اْلَجِدٌِد ................. فً الصٌف ............... 

َتاء.  فً الشِّ

 من اآلثاِر اْلَمْوُجوَدِة  فًِ اْلَواِدي الَجِدٌِد ...................

 

  اكتب بخط النسخ 

ًَّ ِباِْلَْشَجارِ   َزَرْعَنا اْلَح
............................................................ 

_______________________________________________________________ 
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 الحظ

 المفرد والجمع

 المفرد: هو ما دل على واحد أو واحدة

 الولد نشٌط          :        مثال

 الفالح مجتهد             

 الفالحة نشٌطة            

 على ثالثة أو أكثر.الجمع: هو مادل 

 الطالب أذكٌاء.:           مثال 

 الفتٌات مجتهدات     

 الفالحون نشٌطون      

 

 صل المفرد بالجمع.

 

 َمَتاِحف       أََثر 

  آَبار         َمعبد 

 َمَعابِد          ُمْتحف  

 آَثار     بِْئر  
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  معانً المفردات

 الجمع المفرد المضاد الكلمة معناها الكلمة
 اِلقمار القمر تحت فوق أسفل قاع

 زروع زرع ٌقف ٌجري الناس البشر

   سطح قاع الطٌن الطمً

   ٌحزن ٌسعد ٌفرح ٌسعد
 

ٌلُ فً ِمْصَر           ِمْن َفْوقِِه اْلَقَمرُ          -أكمل:   النِّ

 فًِ َقاِعِه ......          ٌجري به ........ 

 فً ....... زرُع         ِمْن َحْولِِه ......... 

ا َربًِّ           ....... بِِه الَبَشر  ٌَ  اْحَفْظُه 

 هات ما ٌأتً:

 بالٌاء ....................... مداِللف ...............        ب مد

 ا قمرٌة ......................حرف جر................        المً 

  .....................        نوعه.............................فعاًل 

 أجب:

 ماذا ٌوجد فوق النٌل؟

.................................................................................... 

 ماذا ٌوجد فً قاع النٌل؟

.................................................................................... 
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 ماذا ٌوجد فً شط النٌل وحوله؟

.................................................................................... 

 حلل إلى مقاطع صوتٌة:

 : ......./......./...... َقاِعة  َطْمً: ......./........

ْسَعْد: ........./..........  َزْرع: ....../........ ٌَ 

 اختار الكلمة على الوزن المناسب:

 ِفٌل [ –] َهَرم    َعلَم, َقلَم, ...........

 بنات [ –] أنهار         أَْزَهار, أَْشَجار, ...........

 نْهر [ –] ُزهور         قُُصور, ُعُطور, ..........

 

 هات شبكة النٌل:
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 :بالكلمات اآلتٌةأكمل 

 

 

ْمُس ....................  َماُء ............ َوالشَّ ٌُّوِم, َوَكاْنِت السَّ ًة بِاْلَف ٌَ ُزْرَنا أََنا َوَعائِلَتًِ َقْر

َرِة َقاُروَن, َوَصَنْعتُ  ٌْ ٍة ِعْنَد ُبَح َها اْلَبِدٌِع َوَهَوائَِها .................... بَِخاصَّ  اْسَتْمَتْعُت بَِجوِّ

وًما َملًٌِئا بِاْلُمَغاَمَراِت. ٌَ ْنُتُه بِأَْلَوانًِ ............ َوَكاَن  اِر إَِناًء َولَوَّ  بِاْلفخَّ

 حلل الكلمات إلى مقاطع صوتٌة:

 النٌُِّل:........../.........../........

ُر: ............../............/.......... ٌْ  اْلَخ

 ........./........../........../.........اْلَعِظٌُم: 

 ضع اسم إشارة:

 هؤالء ( –هذه  –)هذا 

 ............. ولد                       ................ بنت

 .............قطط                      ............... وردة

 س............بنات                       ............... مهند

 بٌن نوع اِلسلوب:

 هل تحب المدرسة        ]                       [

 ما أجمل مصر           ]                       [

 [ -.  -,  -:  -؟  -ضع عالمة ترقٌم مناسبة ] ! 

 نموذج وصف مكان

ةً  الُمْنِعش َساِطَعةٌ  ُمْمتًِعا ٌَ لَةِ  َصافِ  اْلُمَفضَّ
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 )      (  أٌن تسكن  -
 )      ( ما أجمل مصر    -

 ...........( لقد وجدنا حال للمشكلة ) .....(شكرت فرح أمها وقالت ) .....( الحمد هلل ) 

 امناسبً  ا موصواًلٍ ضع اسمً 

 التً ( –) الذي 

َعام.   الولد ............... ٌأكل الطَّ

 البنت .............. تجهز الطعام

________________________________________________________ 

  هً ( : –ضع ضمٌر غائب ) هو 

 ............. مهندسة. -2............... مهندس.          -1

 :أنِت (  -ضع ضمٌر مخاطب ) أنَت 

 ............... بنت. -2............ ولد.           -1

 فً (: –على  -بـ  –من  –) إلى  جر مناسب ضع حرف

 أذهب ............ المدرسة. -1

 أقرأ ......... الصحٌفة. -2

 النظافة ....... اْلٌمان. -3

 أكتب ......... القلم الرصاص. -4

 القلم ............ الحقٌبة. -5

 أضع القلم ........... المكتب. -6

  -:كون سؤااًل 

 .........................................................................؟-

 أذهب إلى النادي الساعة التاسعة.

 .........................................................................؟-

 عدد الفصل  ثالثون تلمًٌذا.
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 َفَرُح النُّوَبةِ 

 ( أمام العبارة الخاطئة. xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )(  √ضع عالمة )  -0س

 (                          )   جاء آدم من طنطا لحضور الفرح        -1

 (         كان عمر وآدم ٌتدربان على رقصة الفرح               ) -2

 (         لم ٌعجب آدم ِبِزيِّ ابن عمه                              )  -3

 (         تأخر الخٌاط فً عمل الِزيِّ ولم ٌرتِده آدم فً الفرح   )  -4

_______________________________________________________ 

 اختر اْلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: 0س

  قنا ( –النوبة  –سافر آدم إلى................       ) اْلسكندرٌة  -1

 الخبز ( –المقرمشات  –كانت النساء تطحن............. ) القمح  -2

 معطف ( –بدلة  –ارتدى آدم ...............        ) الجلباب والصدٌري  -3

 ابن عمه ( –ابنة خالته  –كان فرح ..............           ) ابنة عمه  -4

________________________________________________________ 

 ضع حرف العطف المناسب مكان النقط: 3س

 ثم ( –ف  –) و 

 زٌنت صدٌقات ابنة عمً غرفتها بالسالسل ...... األطباق الملونة. -1

 خٌط عم صالح المالبس ...... أخذها إلى آدم. -2

ٌَّه .......... لعبا مًعا. -3  ذهب آدم وعمر إلى غرفته وأراه ِز
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  تتكون من :

 ألف متحركة + ألف ساكنة = إطالة نطق الحرف.

 أَ      +      ْا    =    آ                

 مثل:      أََخَذ       + أْاخذ      = آِخذ

 أكمل:

 .....................   >---أْاَمَن  -0

 .....................  >---قُْرأَان  -0

 .....................  >---ِمْرأَْاة  -3

 .....................  >---أَْاِسف  -4

 ......................  >---أَْاَدم  -5

 

__________________________________________________

_ 

 اختر الحرف المناسب:

 أ          آ  .............. حمد -1

 أ          آ  .............. الء -2

 أ          آ ..............رنب. -3

 أ          آ  ............... منة.-4
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  القصة القصٌرة

 اختر اْلجابة الصحٌحة 

 ضعٌف( –كثٌر  –) قلٌل  ا (     ) معناه  وكثٌفأختً شعرها ناعم  -1

 شٌخ( –شاب  –)طفل صغٌر  الجدٌد ) معناها(  بالمولودفرحت اِلسرة  -0

 أخً ( –أبً  –) أمً  ا أسود مثل.......تخٌلت أن ٌكون لها شعرً  -3

 أكمل:

 تنتظر اِلسرة .................. جدًٌدا -1

 انظر جًٌدا مالمحنا ........... إلى حٍد كبٌر. -0

 تمنٌت أن ٌكون لً .......... تلعب معً. -3

تخٌلت أن لها شعًرا أسود ............. مثل ............... وبشرتها .......... مثلً أنا  -4

 و...........

 ضع كل حرف فً مكانه المناسب:

 

 بشر.....ـه -0.......ولود                  -0

 .......منَّت -4            كـ.....ٌف       -3

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 مـ ت ث ت
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  المثنى
 هو ما دل على اثنٌن أو اثنتٌن.

 كٌف تكتب المثنى؟

 الكلمة + ان = الكلمتان

 الولد + ان = الولدان 

مفتوحة ثم إذا كانت الكلمة بها تاء مربوطة فً آخرها تتحول إلى تاء  >--ملحوظة 

 نضع اِللف والنون, مثل:       الوردة + ان = الوردتان

 ثن الكلمات اآلتٌة:

 .................. >--قلم  -0

 ............... >--مكتب  -0

 ............... >--معلمة  -3

 ............... >--وجه  -4

 ............... >--قاضً -5

 ............... >--كرسً -6

 ............... >--كتاب -7

 ............... >--فصل -8
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 أخالق المصري القدٌم مكتوبة على اِلحجار

 معناها الكلمة
 ألبست كسوت

 ٌفعل فعاًل سًٌئا سٌئ

 تعب شقاء

 جعله غٌر نظٌف لوث
 

 -أكمل الشبكة التالٌة:

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 أمام العبارة الخاطئة  xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة  √ضع عالمة 

  لم ٌكذب ولم ٌسرق المصري القدٌم.                       )       (  -1

 كان المصري القدٌم سبًبا فً شقاء الحٌوانات .          )       ( -0

 مأل قلب المصري القدٌم الحب والكره.                    )       (  -3

 لم ٌلوث المصري القدٌم النٌل.                             )       (  -4

 كان المصري القدٌم سبًبا فً دموع إنسان                )       ( -5
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 أسلوب النفً
 الماضً أو الحاضر أو المستقبل.هو أسلوب لنفً شًء أو حدث فً 

 أدواته
  لم تأكل فرح طعامها. >--لنفً الماضً  >--لم 

  لن أعطٌك اللعبة. >--لنفً المستقبل >--لن 

  ال أسمح ِلحد بالتكلم. >--لنفً الحاضر> --ال 
 

                                          

 تستخدم ) ال ( للنفً و للنهً, وٌحدد معناها سٌاق الجملة. 

  ) ًالترفع صوتك        ) أسلوب نه 

  ) ًال أكذب علٌك        ) أسلوب نف 

 -أكمل: 0س

 أدوات النفً هً .......... و ............ و . .............

 ضع أداة نفً. -0س

 ................ ٌسًء الرجل معاملة المحتاج.

 ............... ٌشرب الولد اللبن.

 ............... ألعب الٌوم.

 .............. تفتح البنت النافذة.

صف مدرستك من خالل اِلصوات الموجودة فً المدرسة ووصف التالمٌذ وشعورهم عند  -س

 حضورهم أول ٌوم فً بداٌة العام الدراسً.

.......................................................................................................... 

 ملحوظة
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  قصة االستماع

 " سر الحٌاة "

ِحٌَحِة َوَعاَلَمَة َضْع َعاَلَمَة   أََماَم اْلِعَباَرِة اْلَخاِطَئِة.  xأََماَم اْلِعَباَرِة الصَّ

ُك اْلَمْرَكَب         )         (  -1 ٌَُحرِّ ِة ِباْلَمَراِكِبًِ َوُهَو   أُْعِجَب َبَطُل اْلِقصَّ

ِر         )         (  -2 ٌْ اِة َواْلَخ ٌَ ٌُّوَن َكلَّ ُسُبِل اْلَح ٌِل َوَجَد اْلِمْصِر  َحْوَل النِّ

ٌِل.                       )         (َعاِئلَُة َبَطِل  -3 ِة اَل َتْشَرُب ِمَن النِّ  اْلِقصَّ

اِتَنا.                                   )         ( -4 ٌَ ٌِل َفْضٌل ِفً َح َس لِلنِّ ٌْ  لَ

  -أَْكِملْ َكَما فًِ اْلِمَثاِل:

َببُ  تٌَِجةُ  السَّ  النَّ
ٌلِ  اهَ  إِْلَقاُء القَُماَمِة فًِ النِّ ٌَ ُث اْلِم  ُتلَوِّ

ْرعِ   ........................................ َعَدُم َسْقًِ الزَّ

 

 اَلِحْظ َوَتَعلَّمْ 

اقَِها, ُثمَّ أَِجْب: ٌَ   َضْع ُكلَ َكلَِمٍة فًِ ِس

 

 

ِة َبِسٌَطًة ,  ٌَ اةُ ِفً اْلِبَدا ٌَ ٌُّوَن ُكلَّ اْلَمَوادِّ ِمَن ............... َكاْسِتْخَداِم َخَشِب َكاَنِت اْلَح َوَقْد أَْنَتَج اْلِمْصِر

وِب لِْلِبَناِء.  .......... ِفً ُصْنِع اْلَمَراِكِب, َواْسِتْخَداِم ................ ِفً َعَمِل الطُّ

 ا؟ ماذا تعرف عن الحٌاة قدٌمً  -س

.................................................................................................................................

. 

َراَعةِ  اِْلَْشَجارِ  ْمًِ  الزِّ  الطَّ
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 -انظر والحظ معنى الكلمة التً تحتها خط:

  ًاسم زمان >--ٌوم الجمعة.         صباح  صباحذهبت إلى الحدٌقة ف 

  اسم فتاة >--.                      صباح صباحسمعت أغنٌة للمطربة 

_________________________________________________ 

 ضع كل معنى تحت الكلمة المناسبة له: 

ْحُدُث                             ٌَ  ٌُْسِرُع  (   -) 

ْجِري      َتاِبُع اأْلَُب َما  ٌَ ٌُ ِعُب ِباْلُكَرِة                      ْجِريالالَّ  ِفً اْلَعالَمِ  ٌَ

       ..................................... ........................................ 

________________________________________________________________ 

ِن اْلَكلَِماِت اآلتٌة بالفتح:   -َنوِّ

 ..................... َطبٌِب 

 ....................... ُمَعلِّم 

 ُكَرة ....................... 

 ..................... َسَماء 
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  القصة القصٌرة

ٌِل َتْسقًِ اْلُحقُولَ   َمَجاِري النِّ

 اْخَتِر اْلَمْعَنى الُمناسب للكلمة التً تحتها خط: 

 

 

  ًاْلَحْقلِ ٌعمل الفالح ف                               ................................... 

  ٌُِزٌلَ ٌغسل أبً السٌارة  األتربة                   ..................................... لِ

 أختً التلفاز                                  ......................................... َتَرى 

  أمً وهً نائمة    ..................................... أُْزِعجَ َخَفْضُت صوتً حتى ال 

_________________________________________________ 

  -أمام العبارة غٌر الصحٌحة:  xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة ضع عالمة 

       ْفَتَح مجاري المٌاه ٌَ  )        (    كان من عادة االبن أن ٌذهب لِ

 أزعج األب البطة لٌفتح مجرى الماء                  )        ( 

  الحقول ًَ ْسِق ٌَ  )        (                   ٌفتح الفالح مجرى الماء؛ لِ

 ةِ ى آخر للمٌاه بعٌدً حفر االبن مجر  )        (     ا عن الَبطَّ

_______________________________________________ 

 ُح واْبَنه إلى الَحْقِل؟  لماذا ٌذهب الَفالَّ

................................................................................................. 

 ُة َفْوَق اْلِجْسِر؟  ماذا كانت تفعل الَبطَّ

................................................................................................. 

 

 

 

 

 أَُضاٌِقَ 
أَْرٌض  ُتَشاِهدُ 

َراَعةِ   لِلزِّ

ٌَْجِري  قُُناةٌ 

 بَِها اْلَماءُ 

ْبِعدَ  ٌُ 
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ْعبٌِِر َعن َسَبِب فِْعِل الشًَّء.  الم التعلٌل : ُتْسَتْخَدُم فً التَّ

 ْشَرَبه.ِِلَ : اشترٌت الحلٌب  0مثال

َحَراِء.ل:  0مثال ٌُْطلَُق على الَجَمِل َسفٌَِنَة الصَّ  ماذا 

لُ اْلُجوَع َواْلَعَطِش.ِِلَ                 َتَحمَّ ٌَ  نَّه 

_________________________________________ 

 ِصلْ كل جملة بالسبب: -

ُر الِحْرَباُء لَْوَنَها ٌِّ ْزَرَع اِْلَْرضَ              ُتَغ ٌَ  لِ

بَّ  ًَ َنْفَسَها       َنَتَعلَُّم الطِّ  لَِتْحِم

ُح إِلَى اْلَحْقلِ  ْذَهُب الَفالَّ  لُِنَعالَِج اْلَمْرَضى       ٌَ

_________________________________________ 

 َضع ُكل جملة أمام السبب المناسب لها: -

ٌز  –) أَْشَرُب اْلَحلٌَِب  ٌَّ ٌز ( –ِرَضا َقاِرٌئ ُمَم ٌِّ  َخالٌِد اَلِعٌب ُمَتُم

  ًا.............................................. ِلنه ٌتدرب دائم 

 .ِلكون بصحة جٌدة............................................. 

  ًا.............................................. ِلنه ٌقرأ كثٌر 
 

 

 

 

 

ْعلٌِلِ اَلُم   التَّ
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  -أمام العبارة غٌر الصحٌحة:  xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة  √ضع عالمة 

ٌُل أَْطَوُل أَْنَهاِر اْلَعاَلِم   -  )        (        النِّ

ْسَتِقرُّ َفً ِمْصَر    - ٌَ ْنَتِهً النٌُِّل َو ٌَ       )        ( 

ٌُل َشْعَب ِمْصَر   - ُش النِّ  )        (               ٌَُعطِّ

ٍة َكِثٌَرٍة ِمْنَها  - ٌَّ َن ُمُدٍن ِمْصِر ٌْ ٌِل َب ُمرُّ َنْهُر لنِّ ِة           )        (ٌَ ٌَّ  اْْلِْسَكْنَدِر

_________________________________________________ 

 -اقرأ الفقرة اآلتٌة ثم أجب:

ا, َوأَْنَتِهً فًِ  ٌَ ِة إِْفِرٌْق ٌلُ, أََنا أَْطَولُ أَْنَهاِر اْلَعالَِم, َوأَُمرُّ بِباِلٍد َكثٌَِرٍة فًِ َقارَّ ِمْصَر أََنا النِّ

 ِِلَْسَتقِرَّ بِأَْرِضَها َوأَْرِوي َزْرَعَها َوَشْعَبَها.

__________________________________________________ 

  -استخرج من الفقرة:

 ضمًٌرا ..................     مًدا .........................   ونوعه ........................

. ونوعه..................... كلمًة بها الم التعلٌل تنوًٌنا ........................

...................... 

ٌِل؟ -8  ما فائَِدةُ َنْهِر النِّ

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ٌلُ   أََنا النِّ
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ْبَدأُ ظرف المكان:  ٌَ أْتًِ َكَجَواٍب َعلَى ُسَؤاٍل  ٌَ ٌُْمِكُن أَْن  ُهَو ِعَباَرةٌ َعْن أَيِّ اْسٍم 

َن ". ٌْ  بَِكلَِمِة " أَ

ن . -َداِخل –بَِجاِنب  –َتْحت  -َفْوق -َخْلف –ظروف المكان هً : أََمام  - ٌْ  َب

ُت اْلُعْصفُوَر  ٌْ َجَرةِ  َفْوقَ مثال: َرأَ  الشَّ

 ظرف مكان       

 ظرف المكان المناسب:اختر 

  ن ٌْ  َجانِب( – َداِخل –وقف المتفوق .............. المدٌر.       )َب

 ن  – القرد .......... الشجرة.                   )َفْوق ٌْ  َداِخل( –َب

 َفْوق( –تحت  – رأٌت العصفور ........... القفص.       )َداِخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َظْرُف اْلَمَكانِ 
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ٍم ُوُمَشوِّ  َنًة أَْو فِْكَرًة َما بِأُْسلُوِب ُمَنظَّ ٌَّ ًة ُمَع ٌَّ ُن اْلَكاتُِب فٌِِه َقِض ٌِّ َب ٌُ  ٍق.المقال: ُهَو َفنٌّ َنْثِريٌّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -اقرأ ثم أجب:

َحَراءِ  َتْعِمٌرُ    الصَّ

ْسَتِغلَُّه َشْعُبَها؛  ٌَ مساَحُة ِمْصَر َكبٌَِرةٌ ِجًدا, َولَِكنَّ ُهَناَك ُجْزًءا َكبًٌِرا ِمْنَها لَْم 

ٍة فًِ مساَحٍة َصِغٌَرٍة ِمْنَها؛  ٌَّ انِ اَدٍة ُسكَّ ٌَ ى إِلَى ُوُجوِد ِز ا أَدَّ ُه َصَحَراُء, ِممَّ ِِلَنَّ

َحَراُء َثْرَوةٌ َكبٌَِرةٌ لَِذا  َحَراِء َواالْهتَِماُم بِِزَراَعتَِها؛ َفالصَّ َنا َتْعِمٌُر الصَّ ٌْ َعلَ

َها. ٌْ ِجُب اْلُمَحاَفَظُة َعلَ ٌَ 

ُث اْلَمَقالُ َعن: .......................................................................... - َتَحدَّ ٌَ 

َمُة اْلَمَقالِ  - : ........................................................................... ُمَقدِّ ًَ  ِه
 

رٍ ِكَتاَبُة َمَقاٍل   ُمَصغَّ

 اْلَمَقالُ 

 مقدمة المقال

 الجملة الختامٌة النتٌجة

 السبب

 عنوان المقال



 

31 
 

 

 

 تقٌٌم تكوٌنً

  -صل كل جملة بالكلمة المناسبة لها:

 اْخَتَبأَ الولُد................ الُغْرَفِة.                            -

ِس               - َسوُّ َها ِمَن التَّ ٌَ  أَْغِسلُ أَْسَنانًِ ............  أَْحِم

 َوَجْدُت اْلَكْلَب ................ اْلَمْكَتِب.                         -

ُة .................. اْلبِْرَكِة.   -  َتْسَبُح اْلَبطَّ

                     _____________________________________________________ 

 -اقرأ ثم أجب:

ِه َعَدٌد ِمَن  ٌْ ٌُوَجُد َعَلى َشاِطَئ ا, َو ٌَ ِة آْس ا َوَقارَّ ٌَ ِة إِْفِرٌْق َن َقارَّ ٌْ َقُع اْلَبْحُر اِْلَْحَمُر َب ٌَ

ةِ  ٌَّ  اْلُمُدِن اْلِمْصِر

اَح ِمْثلَ : اْلَغْرَدَقِة وَ   ٌَ ْجِذُب السُّ ٌَ ا  ا ُمِهمَّ ٌَّ اِح ٌَ ِخ الَّتًِ ُتَعدُّ َمَكاًنا ِس ٌْ َسَفاَجا َوَشْرِم الشَّ

ْسَتْمتُِعوا بَِما فٌَِها. ٌَ  إِلَى ِمْصَر؛ لِ

  -استخرج من الفقرة:

ائِح " .......................  مفرد "البَِحار" ...............                 جمع " السَّ

 تنوًٌنا بالفتح ....................               الًما شمسٌة ...............................

 الًما قمرٌة ......................              حرف جر ...........................

 ظرف مكان .......................

 

 

 

 

 َداِخلَ 

 َخْلف

 لـِ 

 فً
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 من خالل استماعك إلى القصة, أجب عما ٌلً:  >--

 : اختر اْلجابة الصحٌحة:أواًل 

 صدٌقً ( -ا وفدً  -سٌزورالمدرسة ..........                                 ) العائلة  -1

 المسرح ( -) الغناء  الكتابة                     لم ٌنضم خالد إلى فرٌق .............  -2

 الكتابة ( -الرسم  -كانت موهبة خالد .............                           ) الغناء  -3

 المدرسة ( -مصر  -شارك خالد ٌوم الزٌارة بإلقاء شعر عن..........       ) األم  -4

 ا (وحٌدً  -ا سعٌدً  -ا ) حزٌنً                       جلس خالد .........                   -5

_______________________________________________________ 

  مفٌدة:ثانٌا: رتب الكلمات لتكون جماًل 

 قام -المدرسً  -بزٌارة  -الوفد  -معرض  -1

.......................................................................................................... 

 تألٌفه -من  -ألقى  -ا شعرً  -خالد  -2

.......................................................................................................... 

 ٌا خالد  -كاتب  -أنت  -ماهر  -3

......................................................................................................... 

____________________________________________________ 

 المفردات :أكمل شبكة 
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 جمعها الكلمة مفردها الكلمة مضادها الكلمة  معناها الكلمة
 لٌال لٌلة شال شٌالن  ابتعد اقترب تنسج الخٌوط علٌه نول 

 فكر/أفكار فكرة خٌط خٌوط حزنت فرحت ٌنسج ٌغزل 

 العائالت العائلة    المكروه المفضل آراء اقتراحات

قماش ٌوضع على  الشال
 األكتاف

 أعٌاد عٌد   لٌل نهار

 الزٌنة النقوش

 المحبوب المفضل 
 

 اقرأ القصة ثم أكمل:

 العائالت فً محافظة .................. تغزل ................ و...................... -1

 .........................................................كان حمدي ٌفكر فً أنه ٌرٌد  -2

 اقترح خاله أن ......................................................................... -3

 كان الشال لونه .................. ومكتوًبا علٌه كلمة ................................ -4

 .............. وامتأل البٌت .........................................شعرت األم ..... -5

 حول الفعل الماضً إلى أمر فً الجمل اآلتٌة:

 ........................................... >--َذَهَب مروان إلى الحدٌقة  -1

 ................................................... >--رسم أحمد شجرة  -2

 .................................................. >--ركب محمد القطار -3

 اقرأ القطعة ثم أجب:

ًة "  ٌَ ٌُوٌط ُكلُّ العائالِت َتْغِزلُ أَْغِط ٌُوِت َبْلَدتَِنا أَْخِمٌَم بُِمَحاَفَظِة ُسوَهاَج أَْنَوالٌ َوُخ فًِ ُب

اًدا َوَمَفاِرَش َوِشٌالًنا"   وِسجَّ

 

ٌُوطٌ  ُة َنْولٌ َوُخ  قِصَّ
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 : استخرج

 ب )ا(: ................. ,    الحرف الممدود: ........................... مد

 ب ) ي(: ......................... , الحرف الممدود: ............................. مد

 ال )ق(: .............................   ,  حرف جر : ..................................

  : ..............., وبٌن نوعه: ......................ا : ...............................  ,   فعاًل اسمً 

 كلمة منونة: .......................  , نوع التنوٌن: ...........................

 ...........مفرد ) العائالت (: ...................   ,  ) مفارش (: .................

________________________________________________________________ 

 أجب عن اِلسئلة:

 ماذا ٌغزل سكان محافظة سوهاج؟ -1

.......................................................................................................... 

 بماذا كان ٌفكر حمدي؟ -2

.......................................................................................................... 

 ماذا اقترح خال حمدي علٌه؟-3

.......................................................................................................... 

 ل الذي غزله حمدي؟ما لون الشا -4

.......................................................................................................... 

__________________________________________________________ 

 أكمل شبكة المفردات:
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 جمعها الكلمة مفردها الكلمة مضادها الكلمة معناها الكلمة
كاتب قصص  روائً

 طوٌلة
 مصرٌون مصري الرواٌة الرواٌات أسوأ أفضل 

 جوائز جائزة نشٌد أناشٌد القدٌم الحدٌث حاصل حائز 

 تماثٌل تمثال أغنٌة أغانً تصمت/تسكت تتحدث اسم ممٌز لقب

نوع من  الجرانٌت
الصخور 
 الصلبة

 رموز رمز 

 أصحاب صاحب  عالمة/إشارة رمز
 

 أجب عما ٌلً:

 أوال: ضع االسم المناسب لكل جملة:

 أم كلثوم (  -محمود مختار  -)نجٌب محفوظ 

 لقبت بكوكب الشرق                      ).................................( -1

 على جائزة نوبل فً األدب      ).................................(حصل  -2

 نحت تمثال " نهضة مصر "            ).................................( -3

 ثانٌا: صنف اِلفعال اآلتٌة:

ْبنًِ -َصَنَع  -) َنَقَش  ْمَزُح  -ٌَ  اْذَهبْ  -َحَكت  -ُتَساِعُد  - َذاِكرْ  -َحافِْظ  -ٌَ

 أمر مضارع ماضً

   

   

   

 

 من التراث المصري
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 هو اسم ٌبٌن زمن ) وقت ( حدوث الفعل, ونسأل عنه بأداة االستفهام ] متى [.

 ومن الكلمات الدالة على ظرف الزمان:

 عاًما ( -ٌوًما  -مساًء  -ساعًة  -صباًحا  -) لٌاًل 

 أمثلة :

 .لٌاًل ٌظهر القمر فً السماء  -1

 .صباًحانذهب إلى المدرسة  -2

 .صًٌفانسافر إلى اْلسكندرٌة  -3

 .شتاءً تسقط األمطار  -4

ضع ظرف زمان مناسب مكان النقط:

 ........................أذهب إلى النادي  -2أستٌقظ من نومً ......................      -1

 أتناول طعام العشاء ....................... -4أغسل ٌدي ............ األكل.               -3

 تنٌر الشمس السماء ....................... -5

 أكمل بما هو مطلوب بٌن القوسٌن: >--

 [ ] ضمٌر غائب    ...................... مهندس ماهر                         -1

 [ ...................... أوالد                                     ] اسم إشارة -2

 ..................... جمٌلة                                     ] اسم مناسب [ -3

 ] فعل مضارع [     ..................... الولد الطعام                          -4

 ] ظرف زمان [                           أشاهد التلفاز.................... -5

 

 ظرف الزمان
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 جمعها الكلمة مفردها الكلمة مضادها الكلمة معناها الكلمة
 قلوبً قلبً بلدي بالدي  مات عاش القرٌب إلى القلب العزٌز

 أراضً أرض االبن اِلبناء ذلٌلة عزٌزة والد اِلب واِلم أجدادي

 اِلقطان القطن جدي أجدادي  حصدنا زرعنا المتعبٌن الضعفاء

     أقوٌاء ضعفاء ساعدت ناصرت
 

 اقرأ النشٌد ثم أجب:

 تتحدث األبٌات عن ..................... -1

 على أرض مصر عاش .....................و ........................ -2

 فً مصر ..................... فً الوادي, و..................... فً ...................نزرع  -3

_____________________________________________________________ 

 هات كلمات على نفس الوزن:

 َسَماَء: ..................., ......................, ...................... .

 ٌَزة: ..................., ......................, ......................َعزِ 

______________________________________________________________ 

 حلل إلى مقاطع صوتٌة:

  عدد المقاطع ) ........ (  ِباَلِدي: ......../......../.......

ة: ......../......../.......   عدد المقاطع ) ........ (   ِقطَّ

ي: ......../......../.......   عدد المقاطع ) ........ (   َجدِّ

 

 

 نشٌد أرض أجدادي
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  ا, ثم أجب عما ٌلً:اقرأ القصة جٌدً 

ٌد إِلَى اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا, َوفًِ َوْقِت اللَِّعِب َوَجَد َصِدٌَقُه آَدَم  ْجلُِس َوِحًٌدا, " َذَهَب ُمَهنَّ ٌَ

ِه َولَِعَب َمَعُه َواْسَتْمَتَعا َمًعا ". ٌْ  َفَذَهَب إِلَ

                     .................................................................................................. : 

                      ................................................................................................ :  

                       ................................................................................................. : 

                           ............................................................................................ : 

                        ....................................................................................... :.......... 

                        ................................................................................................. : 

________________________________________________________ 

 رتب أحداث القصة:

  )       (   شكره العجوز على مساعدته -

  ( )   امحمد ٌمشً فً الشارع صباحً كان  -

 ( )    ا لم ٌستطع عبور الطرٌق فساعدهرأى عجوزً  -

 

 

 البداٌة

 الشخصٌات

 المكان

 الزمان

 النهاٌة

 المشكلة    

 كتابة قصة
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 مراجعة عامة

 صنف الكلمات فً الجدول اآلتً:

 ساعًة [ -بٌن  -صباًحا  -تحت  -فوق  -] لٌاًل 

 ظرف المكان ظرف الزمان

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

 

 القطعة ثم أجب:اقرأ 

ِه َواْلُهُبوَط َعلَى َسْطِحِه, ُثمَّ َعاَد إِلَى  ٌْ ُعوَد إِلَ " اْلَقَمُر َكْوَكٌب ُمنٌٌِر, اْسَتَطاَع اْْلِْنَساُن الصُّ

ْحِملُ ُصُخوَرهُ َوُتَراَبُه ". ٌَ  اِْلَْرِض َوُهَو 

 استخرج من القطعة:

 بـ)و(: .................... بـ)ا(: ................... , مد مد

 كلمة منونة: ....................... , وبٌن نوعه: .......................

 ال) ق (: ......................... ,  ال ) ش ( : .............................

 عه: ..................ا: ...................... , وبٌن نوضمٌر غائب: ...................... , حرفً 

 : .............................., وبٌن نوعه: .......................ا: ......................, فعاًل اسمً 

 جمع )كوكب(: .................... ,  مفرد )صخور(: ........................

 هات كلمات على نفس الوزن:

 ..................,.......................,.....................ا: صخورً 
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 أكمل بما هو مطلوب بٌن القوسٌن :

 ] اسم إشارة [        ............. وردة جمٌلة. -1

 ] ضمٌر متكلم [   ............. تلمٌذان مجتهدان. -2

 ] ظرف مكان [     ٌقف المعلم ............ التالمٌذ. -3
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 قصة مسرح الحً

 من خالل استماعك للقصة أجب عما ٌلً:

 : اختر اْلجابة الصحٌحة :أواًل 

 مسرحٌة ( -مسلساًل  -ا ) فٌلمً    أعدت الفرقة المسرحٌة -1

 التمثٌل ( -ة اْلشارة غل -) العزف  ا فً ..........والد حسن كان متخصصً  -2

 السمع ( -الشم  -لغة اْلشارة هً طرٌقة التواصل مع فاقدي حاسة ............. ) البصر -3

 ثٌل (مت -غناء  -) تألٌف  شارك األصدقاء فً .............. مسرحٌة. -4

 الكلمات ( -المشاعر  -) الحروف   تعابٌر الوجه تفٌد فً نقل .......... -5

________________________________________________________________ 

 ثانٌا : رتب الحروف لتكون كلمة:

 ) ................... (            ة [ -ل  -] غ  -1

 ) ................... (   ر [ -ح  -ة  -س   -ي  -] م  -2

 ) ................... (            ت [ -ي  -م  -ل  -] ث  -3

 -: xأو  ثالثا: ضع عالمة 

 ( ) سٌقدم األصدقاء العرض المسرحً ألطفال مدرسة الصم. -1

 ( )    والد حسن متخصص فً لغة اْلشارة. -2

 ( )     حركة الشفاة لقراءة الكلمات. -3

 ( )  غضب األطفال بسبب تقدٌم العرض المسرحً للصم. -4

 ( )     نستطٌع فهم أطفال الصم.ال  -5
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 قصة رحلة إلى المخٌم

 الجمع الكلمة المفرد  الكلمة مضادها الكلمة معناها الكلمة
 رحالت رحلة  صدٌق أصدقاء الشروق الغروب مدة زمنٌة فترة

 الطرق الطرٌق صخرة صخور البرودة الدفء فقدت أضعت

 اْلشارات اْلشارة غصن أغصان  حزنت سعدت وجد عثر

 مخٌمات مخٌم الصوت اِلصوات ضٌق واسع  تحركنا وانتقلنا تجولنا

 القادة القائد الشجرة اِلشجار اساخنً  اباردً  فروع أغصان

مكان نضع فٌه  المخٌم
 الخٌمة

     كثٌر قلٌل

 

 : صل السبب  بالنتٌجة:أواًل 

 اأصبح الجو باردً  لم أجد سوى الرمال والجبال

 فبدأت أشعر بالدفء الغروببدأت الشمس فً 

 أضعت الطرٌق أشعلت بعض أغصان اِلشجار

 

 أكمل شبكة المفردات:

  

                             

 اقرأ القطعة ثم أجب:

ُخوَر وَ  , اْلَمَكاُن َواِسٌع, َملًٌِء بِاْلِجَباِل َوالصُّ ًٍّ ٍم َكْشِف ٌِّ َماِل"" َذَهْبُت َمَع أَْصِدَقائًِ فًِ ِرْحلٍَة إِلَى ُمَخ  الرِّ

 استخرج من القطعة: >--

 بـ)و(: .......................... مد -ـ)ا(: .................. , ب مد -

 ال)ق(: ............................. -ال)ش(: ................... ,  -

 كلمة منونة: ....................... , نوع التنوٌن: .......................... -

 ا: ............................................................ , اسمً ٌاء الملكٌة: 

 ا: ..............................كلمة بها حرف مشدد: ................................ , حرفً 
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 : ............................ , وبٌن نوعه: ...............................فعاًل 

 :.................., جمع)مخٌم(: ..................,مضاد)واسع(: ................مفرد)الصخور(

 أجب عن اِلسئلة التالٌة: >--

 أٌن ذهب كرٌم وأصدقاؤه؟ وصف المكان. -1

.......................................................................................................... 

 لماذا أشعل كرٌم النار  فً أغصان األشجار؟ -2

.......................................................................................................... 

 ئٌة التً استخدمها كرٌم؟ما اْلشارة الضو -3

.......................................................................................................... 

 ر المعلم على كرٌم؟كٌف عث -4

.......................................................................................................... 

 هات كلمات على نفس الوزن:

 ................. .ِجَبال: ..............., .....................,  -

 أَْغَصان: ..............., ....................., ................. -

 أسلوب النداء

تعرٌفه: هو أسلوب ٌتم استخدامه عند النداء على شخص ما, وذلك 

 باستخدام اِلداة "ٌا" وهو مكون من

 

أسلوب 
 النداء

 المنادى

 محمد

 أداة النداء

 ٌا



 

46 
 

 أمثلة

 , حافظ على أدواتك.محمدٌا       

 اللبن. ٌا نور, اشربِ      

 ٌا أحمد, ذاكر دروسك.     

 ] ٌا [ هً أداة النداء, ] محمد , نور , أحمد [ المنادى.

 من اِلمثة المذكورة أمامك, استخرج أداة النداء والمنادى: -أ

 (   (, المنادى: ) أداة النداء )    ٌا عمر نظم وقتك.   -1

 (   المنادى: )(,  أداة النداء )    ٌا أبً, اشتقت إلٌك.  -2

 (   (, المنادى: ) أداة النداء )    ا. ٌا أمً, أحبك كثٌرً  -3

 (   (, المنادى: ) ا. أداة النداء )   ٌا معلمتً, لم أفهم الدرس جٌدً  -4

 (   (, المنادى: ) أداة النداء )    الباب.  مرٌم, افتحِ  ٌا -5

 اختر اِلسلوب المناسب مما بٌن القوسٌن: -ب

 نداء ( - استفهام -) أمر  تلعب بالكرة؟أٌن  -1

 استفهام (- -أمر  -) نهً  ال تضرب القطة. -2

  نداء ( -تعجب  -) نهً  ٌا محمد, افتح الباب. -3

 استفهام ( -أمر  -) تعجب  ما أجمل السماء! -4
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 التواصل عبر الزمان

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة مضادها الكلمة  معناها الكلمة
 اِلزمنة الزمان المسافة المسافات حدٌث قدٌم حرص اهتم

 الهواتف الهاتف الرسالة الرسائل تأخرت تطورت استطاعة قدرة

  وسٌلة وسائل بطء سرعة اِلحصنة الجٌاد

 الجود الجٌاد قربت بعدت تقدمت تطورت

 السفٌنة السفن صعوبة سهولة كبٌر وضخم هائل

  ابتكر اخترع

 امشًٌ  اسٌرً 

 خفٌف الحركة سرٌع
 

  اقرأ النص ثم أكمل:

 حرص الناس على ............. منذ قدٌم الزمان. -1

 من وسائل المواصالت البحرٌة ................ , ومن وسائل المواصالت البرٌة ............ -0

 ومن وسائل المواصالت الجوٌة .................... .

.................. ْلرسال الرسائل ِلنه ................, وعنده القدرة فً البدء استخدم الناس  -3

 على ....................

 من وسائل االتصال القدٌمة ....................... و .......................  -4

 ومن وسائل االتصال الحدٌثة ......................... و ....................... .   

______________________________________________________ 

 أكمل الخرٌطة:

 المعنى: ..................... 

 

 المضاد:.......................                                النوع:................... 

 

 فً جملة: ...............................................      

 

 سرٌع
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 اقرأ القطعة ثم أجب: 

ٌُو  اْد َواُصلُ أَْكَثَر ُسُهولًَة َوُسْرَعًة, َوَذلَِك بَِفْضِل اْختَِراِع اْلَهاتِِف َوالرَّ " اآْلَن أَْصَبَح التَّ

ْلَفاِز َوأَِخًٌرا َشَبَكِة اْْلِْنَتْرنِت.  َوالتِّ

 استخرج من القطعة : >--

 الـ)ش(: ..................... , الـ)ق( : ............................

 كلمة بها مد: ..................... , نوعه: .....................................

 كلمة منونة: ........................., نوعه : ..................................

 : .................... , نوعه: ......................ا: ................... , فعاًل اسمً 

 جمع الهاتف: .................... , مضاد سهولة: ..................................

 أجب عما ٌأتً:  >--

 .............................................................كٌف أصبح التواصل اآلن؟  -1

 بماذا اهتم الناس منذ القدم؟ .............................................................. -2

 لماذا استخدم الناس الحمام الزاجل ْلرسال الرسائل؟ -3

.......................................................................................................... 

 ا؟كٌف قام األشخاص بإٌصال الرسائل قدٌمً  -4

.......................................................................................................... 

 لماذا تم إنشاء خدمة البرٌد؟ -5

.......................................................................................................... 

___________________________________________________________ 

 حول الفعل المضارع فً الجملة اآلتٌة إلى الماضً:

ْذَهب مهند إلى المدرسة -1 ٌَ --<  ........................... ................... 

 ............................................. .  >-- ُتَذاِكر ُسها  دروسها -2

ْشَرب َعاِصم العصٌر -3 ٌَ --<  . ............................................. 
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 الرسالة
 الزمن.بأسلوب معٌن, عبر وسٌلة معٌنة تتطور مع تطور  تعرٌفها: هً نقل معلومة

 عناصر الرسالة:

 

 الُمْرِسل -2              التارٌخ     -1      

 الجملة االفتتاحٌة - 4               الُمْرَسل إلٌه -3

 الجملة االختتامٌة -6             موضوع الرسالة -5      

 الرسالة:نموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرأ الفقرة ثم أجب:  >--

 َساَفَر َوالِِدي َفَكَتْبُت لَُه ِرَسالًَة قُْلُت َفٌَها: 

 إِلَى أَبًِ اْلَحبٌِِب:

ًة   ٌَّ ًة َرْمِز ٌَّ نًِ َنَجْحُت فًِ االْمتَِحاَناِت, َوأَْعَطْتنًِ اْلُمَعلَِّمُة َهِد َك ِِلَُبلَِّغَك أَنَّ ٌْ قًِ..أَْكُتُب إِلَ  لَِتَفوُّ

ا أَبًِ. ٌَ َك   أَْنَتِظُر قُُدوَمَك, أُِحبُّ

 ِمن: اْبنَِك َخالِد.        

  

 

    عناصر الرسالة

21- 5- 0202 

 إلى: عمرو

 صدٌقً العزٌز: عمرو

 أكتب لك هذه الرسالة ِلعبر عن تقدٌري لك, وأشكرك على سؤالك  

 عنً أثناء مرضً, أعتز بصداقتك.

 من : جمال.        
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 استخرج من الفقرة ما ٌلً:

َسالَِة هو ........................ , الُمْرَسل إلٌه ........................... -1  ُمْرِسُل الرِّ

 .......................................موضوع الرسالة هو  -2

 الجملة االختتامٌة فً الرسالة ...................................................... -3

____________________________________________________________ 

 اقرأ الرسالة ثم أجب:

 

 

 

 

 

 

 

 

المرِسل:  -2التارٌخ : .............................. ,  -1

........................................ 

المرسل إلٌه :  -3

.................................................................................. 

الجملة االفتتاحٌة :  -4

............................................................................. 

موضوع الرسالة:  -5

.............................................................................. 

الجملة االختتامٌة:  -6

.............................................................................. 

 م0202 -3 - 00

 من: طارق

 أخً العزٌز: ٌوسف

ُت ِشْعًرا َجِمٌاًل َعِن لَقَ   ٌْ ِد اْشَتَرْكُت فًِ َحْفلَِة ِعٌِد اِْلُمِّ بِالَمْدَرَسِة, َوأَْلَق

َباِح. َمنًِ ُمِدٌُر اْلَمْدَرَسِة فًِ َطاُبوِر الصَّ , َكرَّ  اِْلُمِّ

 أََراَك َقِرًٌبا.    

 من : طارق.        
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  مراجعة عامة

 ل كل جملة مما ٌلً بما ٌناسبها:ص

 أسلوب نهً.             ٌا أمً, أرٌد العشاء. -

 أسلوب استفهام.          ال تلتفت أثناء السٌر فً الشارع -

 أسلوب نداء.            ما أجمل الفستان! -

 أسلوب تعجب.            هل تحب القراءة؟ -

________________________________________________________________ 

 صل كل كلمة بما ٌناسبها:

َواُصل  اِْلَْصِدقاء          التَّ

  اللَُّغة      اْلَمْسَرح

ْمع      اْلِشارة  السَّ

____________________________________________________________ 

 رع:حول من الماضً إلى المضا

 ............................................................... >--َقَرأَ أحمد القصة  -0

 ............................................................ >--َكَتَب كرٌم الرسالة  -0

 ................................................. >--َحَملَ الحمام الزاجل الرسائل  -3

 .................................................. >--َسِمَع المرٌض كالم الطبٌب  -4

 

 

 

 



 

52 
 

 

 اقرأ القطعة, ثم أكمل:

َحاَفِة فًِ اْلَمْدَرَسِة, َوَفاَز بِاْلَمْرَكِز اِْلَ  َث " اْشَتَرَك َباِسٌم فًِ ُمَساَبَقِة الصَّ ِل, َتَحدَّ َباِسٌم َمَع َوالِِدِه َعْن وَّ

ا أَبًِ, ِعْنِدي لََك ُمَفاَجأَةٌ ِعْنَدَما َتْرِجُع  ِمَن اْلَعَمِل." ٌَ  َطِرٌِق اْلَهاتِِف, َوَقالَ َلُه: 

 مد بـ)ي(: ................................ -مد بـ)ا(: ..................... ,  - 

 كلمة منونة: .............................. -...................... , ال)ق(:  - 

 حرف جر: ............................... -اسم: ......................... ,  - 

 نوعه : .................................... -فعل: ........................ ,  - 

 .....................................................أسلوب نداء: ............ - 

 - ............................................. ًَ َصاِل الُمْسَتْخَدَمِة ِه  وسٌلة االتِّ

_______________________________________________________ 

 أكمل الخرٌطة:

 المعنى: .....................                                      

 

 المضاد:....................... النوع:.................... 

 

 فً جملة: ............................................... 

_____________________________________________________ 

 رتب الحروف لتكون كلمة:

 خ (: .............................................. -م  -ي  -) م  -0

 ل (: .......................................... -ا  -ة  -س  -) ر -0

  ا (: ..................................... -ر  -ة  -ش  -إ  -) ر  -3

 

 َتَحدَّث



 

53 
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 ً "لِ هْ أَ ً كَ انِ ٌرَ " جِ 

 -اْلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: اختر -0

 للعالج ( -للتنزه  -) للعمل سٌسافر .......................        بأنه  اجتمع األب بأسرته ْلخبارهم -أ

 جٌرانه ( -أصحابه  -) أهله    ا من السفر؛ لبعده عن ..................كان ٌاسر خائفً  -ب

 أن األب سٌسافر بمفرده ( -ا ) أنهم سٌسافرون معً    اتفقت األسرة على ............... -ج

 ا (ضعٌفً  -ا سٌئً  -ا ) جٌدً      ...........سرة ٌاسر استقبااًل استقبل الجٌران أ -د

_____________________________________________________ 

 -أمام العبارة الخاطئة:  xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ضع عالمة  -0

 ( )  انتقل ٌاسر مع أسرته إلى محافظة أسوان. -أ

 ( )  وعدم السفر مع األب.اختارت األسرة البقاء  -ب

 ( )   استقبل الجٌران ٌاسر وأسرته بحزن. -ج

 ( )  مرضت والدة ٌاسر, وبكت أخته من الجوع. -د

 ( )  تصرف ٌاسر بحكمة عندما استعان بجٌرانه. -هـ

________________________________________________ 

 -:أكمل كل كلمة من الكلمات اآلتٌة بالحرف المناسب -3

 ت ( -ــة  -ــه  -ه  -) ة 

  و...........جُ وُ  -    .........ٌرَ طِ فَ  -  

 ـ..........اكِ وَ فَ  -  ..........رَ افَ سَ  -  ...........طَّ بَ  -  

 

_______________________________________________________________ 

 قصة االستماع
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 -اكتب نوع اِلسلوب: -4

 )............................(  ما أجمل الفراشات الملونة! -أ

 )............................(  ال تقطف أزهار الحدٌقة. -ب

 )............................(  لماذا تذهب إلى المدرسة؟ -ج

 )............................(  لم أشرب اللبن؛ ألنه ساخن. -د

 ........()....................   ٌا آدم, لون الصورة. -هـ

_______________________________________________________________ 

 

 

 المفرد الجمع الجمع المفرد المضاد الكلمة المعنى الكلمة
 جذب نظري, لفت انتباهً

 جذب اهتمامً
 التلمٌذ التالمٌذ أوقات وقت كبٌر صغٌر

 زمٌل زمالء األطعمة الطعام المغلق المفتوح ٌتحرك ٌنتقل

   المدارس المدرسة ٌبدأ ٌنتهً أعرف أكتشف

   أوالد ولد اأخٌرً  أواًل  من ٌتعاون معً شرٌك

   صغار صغٌر قلٌاًل  اكثٌرً  رفٌقً,صاحبً زمٌلً

   صنادٌق صندوق قبٌح جمٌل  

   أسرار سر 

   شركاء شرٌك

   أٌام ٌوم
 

_______________________________________________________________ 

 -أمام العبارة غٌر الصحٌحة: xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ضع عالمة  -0

 ( )  ٌوجد الكثٌر من الطعام فً صندوق كرٌم. -أ

 ( )  ئه؛ لٌبحث عن شرٌك.ٌنتقل كرٌم بٌن أصدقا -ب

 ( )   وحده. ا ٌكفٌهأم كرٌم تعطٌه طعامً  -ج

 ( )  ا.كرٌم ٌأكل الطعام بمفرده وال ٌشارك فٌه أحدً  -د

 قصة ) أَْبَحُث َعْن َشِرٌٍك (
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___________________________________________________ 

 

 اِلم ( -سر -الطعام  -) زمٌل 

 -ضع كل كلمة من الكلمات السابقة فً مكانها الصحٌح: -

 المفتوح. ومعه صندوق ............... فاًل وجدت المعلمة ط -1 

 ٌبحث كرٌم عن ................. لٌتشارك الطعام معه. -2 

 أرادت المعلمة اكتشاف .................. الصندوق. -3 

 التً عودت كرٌم على العطاء هً .................. . -4 

__________________________________________________ 

 -اقرأ ثم أجب:

 وقِ دُ نْ صُ بِ  كُ سِ مْ ٌُ  ٌرٌ غِ صَ  دٌ لَ ً وَ اهِ بَ تِ انْ  تَ فَ لَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ بِ  امِ عَ الطَّ  تِ قْ ً وَ " فِ  

 "ٌذِ مِ اَل التَّ  نَ ٌْ بَ  لُ قِ تَ نْ ٌَ , وَ وحِ تُ فْ مَ الْ  هِ امِ عَ طَ 

 جمع ) وقت (: ...................... -        معنى )لفت انتباهً(: ......................... -

  

 مفرد التالمٌذ: ........................... - ..........................مضاد ) صغٌر (:  -

 -استخرج من القطعة السابقة:

 بالواو: .............................. مد -  ف: ......................باألل مد -

 ............................)ال( قمرٌة:  -  بالٌاء: ....................... مد -

 ا: ...................................اسمً  -   )ال( شمسٌة: ................... -

 نوعه: .................................. -   : ............................فعاًل  -

 ف مشدد: ...............كلمة بها حر –حرف جر: .....................                    -

 ظرف مكان: ................... -
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 ما الذي لفت انتباه المعلمة؟ وأٌن ٌنتقل الولد؟ -ب

............................................................................................................ 

 ماذا رأت المعلمة فً الصندوق ؟ -ج

............................................................................................................ 

 .....................................................................................ٌبحث كرٌم ؟  مَّ عَ  -د

 ا ؟كثٌرً ا ذا تضع األم فً الصندوق طعامً الم -هـ

............................................................................................................ 

 "؟........................................................................ا بم وصفت المعلمة " كرٌمً  -و

 ت المعلمة لكرٌم ؟نَّ مَ ماذا تَ  -ز

............................................................................................................ 

_______________________________________________________ 

 -أكمل شبكة المفردات:

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 هؤالء ( –هذه  –أكمل الجمل اآلتٌة باستخدام اسم إشارة مناسب ) هذا 

 .اتٌ بَ ذَّ هَ مُ  اتِ ٌَ تَ فَ ................... الْ  -  .عٌ فِ تَ رْ ى مُ نَ بْ ........... المَ  - 

 . ةٌ عَ مِ اَل  ومُ جُ ................... النُّ  -   .ةٌ ٌَّ كِ ذَ  ةٌ ٌذَ مِ لْ ........... تِ  - 

 .ً  فِ وَ وَ  صٌ لِ خْ مُ  بُ لْ كَ ................... الْ  - .ونَ دُ هِ تَ جْ مُ  ٌذُ مِ اَل ............... تَ  - 
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 .ةٌ ٌئَ ضِ مُ  ٌحُ ابِ صَ مَ ............... الْ  - 

 

 -ضع أداة االستفهام المناسبة مكان النقط:

 ما ( –كم  –من  –) ماذا 

 .اتٍ احَ فَّ تُ  ثَ اَل ثَ  ٌدُ رِ أُ    ؟   ٌدُ رِ تُ  ةً احَ فَّ ............. تُ  - 

 ً.بِ أَ  لَ ثْ ا مِ ٌبً بِ طَ  ونَ كُ أَ  نْ أَ  ٌدُ رِ أُ   ؟ونَ كُ تَ  نْ أَ  بُّ حِ ............ تُ  - 

 .رُ مَ حْ أَ  ةِ لَ اوِ رَ فَ الْ  نُ وْ لَ      ؟ ةِ لَ اوِ رَ فَ الْ  نُ وْ ............ لَ  - 

 .ابَ بَ الْ  حَ لَ صْ ي أَ ذِ و الَّ هُ  رُ اجَّ النَّ   ؟ابَ بَ الْ  حَ لَ صْ ........... أَ  - 

_____________________________________________________________ 

 -لتكون كلمة:رتب الحروف 

 ك ( –ش  -ٌـ  –) ر  ا ( –ط  -م  –) ع   و ( –د  –ق  -ص –) ن 

          .................................................  ........................ 

 

 

________________________________________________________________ 
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 مفردها الكلمة الجمع المفرد المضاد الكلمة المعنى الكلمة
 الخلق األخالق األسر األسرة السٌئة الكرٌمة ٌتشارك ٌتعاون

أطفال فقدوا  األٌتام
 آباءهم

 ابن أبناء الفصول الفصل ٌختفً ٌظهر

 شكل أشكال المدارس المدرسة قلٌلة كثٌرة كبار السن المسنٌن

الطبٌعة من  البٌئة
 حولنا

 الٌتٌم األٌتام األحٌاء الحً ٌفترق ٌجتمع

 المعرض المعارض المدن المدٌنة   مالئمة مناسبة

 المشروع المشارٌع األوطان الوطن 

 -األماكن المكان
 األمكنة

 سعر أسعار

 الشجرة األشجار خدمات خدمة

 المسن المسنٌن المجتمعات المجتمع

  األغذٌة الغذاء

 البٌئات البٌئة
 

 .................. التعاون من األخالق -أ

 من أمثلة التعاون فً مصر دور ............. ودور................ -ب

 المعارض والمشارٌع توفر ............... و.................. بأسعار مناسبة. -ج

____________________________________________________________ 

 اء : ..................,.....................,................نَ بْ أَ 

 ار: ..................,.....................,...............عَ سْ أَ 

________________________________________________________ 

 اِلخالق الكرٌمة
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 أمام العبارة غٌر الصحٌحة.  xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ضع عالمة  -3

  ( ) دور األٌتام والمسنٌن من أشكال التعاون؛ لخدمة المجتمع. -أ

 ( )  توفر المعارض الغذاء والمالبس بأسعار مناسبة -ب

 ( )     زراعة األشجار تحافظ على البٌئة. -ج

____________________________________________________ 

 -اقرأ ثم أجب:

 رُ وْ ا: دَ هَ نْ مِ , وَ عِ مَ تَ جْ مُ الْ  ةِ مَ دْ خِ  نْ مِ  ةٍ ٌرَ ثِ كَ  الٍ كَ شْ ً أَ فِ  رَ صْ ً مِ فِ  نُ اوُ عَ التَّ  رُ هَ ظْ " ٌَ 

 ارٍ عَ سْ أَ بِ  سَ بِ اَل مَ الْ وَ  ذاءَ غِ الْ  رُ فِّ وَ ً تُ تِ الَّ  ٌعِ ارِ شَ مَ الْ وَ  ِض ارِ عَ مَ الْ وَ , ٌنَ نِّ سِ مُ الْ  ورُ دُ , وَ امِ تَ ٌْ اِْلَ 

 ". ةِ ٌئَ بِ ى الْ لَ عَ  اظِ فَ حِ الْ وَ  ارِ جَ شْ اِْلَ  ةُ اعَ رَ زِ وَ , ةٍ بَ اسِ نَ مُ 

 جمع  ) الغذاء (: .....................  ما معنى ) مناسبة (: .................. -أ

 مضاد ) ٌظهر (: ....................  مفرد ) األٌتام (: .........................

  -استخرج من القطعة السابقة: -ب

 الحرف الممدود: ................... -  باأللف: ........................... مد - 

 الحرف الممدود: ................... -  بالٌاء : ........................... مد - 

 ...................الحرف الممدود:  -  بالواو: ........................... مد - 

 حرف جر: ......................... -  ا: .................................اسمً  - 

 نوعه: .............................. -  : .................................فعاًل  - 

 -أجب عن اِلسئلة اآلتٌة: -ج

 ............................................ما الخلق الكرٌم الذي جاء بالدرس؟ ....... -0 

 ما الذي ٌتعاون فٌه أبناء الوطن؟  -0 

............................................................................................... 
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 اذكر بعض أشكال خدمة المجتمع. -3

............................................................................................... 

 ما أهمٌة المعارض والمشروعات؟ -4

............................................................................................... 

 ما أهمٌة زراعة اِلشجار؟ -5

............................................................................................... 

________________________________________________________________________ 

 -أكمل شبكة المفردات :

 

 
 

________________________________________________________________ 

 

  

 ) تنقسم إلى (  الجملة                       

 

 جملة فعلٌة جملة اسمٌة 

 هً الجملة التً تبدأ بفعل       هً الجملة التً تبدأ باسم       

 ٌأكل محمد الطعام. -          ة.الطالب ٌقرأ فً المكتب -       

 .ٌنزل المطر شتاءً  -                مد ٌكتب الدرس.أح -       

  -بٌن نوع الجملة : -أ

 .................................... ()         . فِ طْ عَ ى الْ لَ إِ  اجُ تَ حْ ٌَ  ٌمُ تِ ٌَ الْ  -1 

 ) .................................... (  .ةِ ابَ غَ ً الْ فِ  دُ سَ اأْلَ  ٌشُ عِ ٌَ  -2 

 ) .................................... (  .ٌلٌ مِ جَ  قٌ لُ خُ  نُ اوُ عَ التَّ  -3 

 

 الجملة االسمٌة والجملة الفعلٌة
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 .................................... ()   .عَ رْ الزَّ  حُ الَّ فَ ً الْ قِ سْ ٌَ  -4 

 ) .................................... (          .رَ صْ ً مِ فِ  اةِ ٌَ حَ الْ  رُّ سِ  ٌلُ النَّ  -5 

 -حول الجملة الفعلٌة إلى اسمٌة واالسمٌة إلى فعلٌة: -ب

 .......................................................... >--ا رً كِّ بَ مُ  تُ نْ بِ الْ  امُ نَ تَ  -0 

 ............................................ >--ا هَ دِ اَل وْ أَ  ةِ احَ ى رَ لَ عَ  رُ هَ سْ تَ  مُّ اِْلُ  -0 

 ....................................................... >--ا فً ٌْ صَ  ةُ ارَ رَ حَ الْ  دُّ تَ شْ تَ  -3 

 ....................................................... >-- نَ طْ قُ ً الْ نِ جْ ٌَ  حُ الَّ فَ الْ  -4 

________________________________________________________________ 

 

 

 ومٍ ٌَ  احِ بَ ً صَ فِ , وَ ٌرٍ غِ صَ  تٍ ٌْ ً بَ ا فِ هَ مِّ أُ  عَ مَ  ٌشُ عِ تَ  اءُ رَ فْ الصَّ  ةُ طَّ بَ الْ  تِ انَ كَ  ورِ ٌُ الطُّ بِ  ةٍ ٌئَ لِ مَ  ةٍ ٌرَ ظِ ً حَ فِ  هُ نَّ ى أَ كَ حْ " ٌُ 

 .ةِ ٌرَ ظِ حَ الْ  نِ ا عَ ٌرً ثِ كَ  تْ دَ عَ تَ ابْ ا,فَ هَ ائِ قَ دِ صْ أَ  عَ مَ  بَ عَ لْ تَ لِ  ةُ طَّ بَ الْ  تِ بَ هَ , ذَ سٍ مِ شْ مُ 

 افَ خَ ؛ فَ الٍ عَ  تٍ وْ صَ بِ  ٌكُ الدِّ  احَ ! صَ ةً أَ جْ فَ ا, وَ هَ لَ كُ أْ ٌَ ا؛ لِ هَ ٌْ لَ عَ  ضَّ قَ نْ ٌَ  نْ أَ  لَ اوَ حَ , وَ عُ ائِ جَ الْ  بُ لَ عْ ا الثَّ آهَ رَ  كَ لِ ذَ  اءِ نَ ثْ ً أَ فِ وَ 

 ا.ٌدً عِ ى بَ رَ جَ ؛ وَ بُ لَ عْ الثَّ 

 ا ".هَ لَ  هِ اذِ قَ نْ ى إِ لَ عَ  ٌكَ الدِّ  تِ رَ كَ شَ , وَ ةِ ٌرَ ظِ حَ ى الْ لَ إِ  ةُ طَّ بَ الْ  تِ ادَ , عَ ةِ اٌَ هَ ً النِّ فِ وَ 

 

 

 ........................................................................شخصٌات القصة:  -1 

 ................................................................................................. 

 ...................................................................................الزمان:  -2 

 المكان: ................................................................................... -3 

 ....................البداٌة: ............................................................... -4 

 المشكلة: ................................................................................. -5 

 النهاٌة ) الحل (: ........................................................................ -6 

 عناصر القصة

 -عناصر القصة:
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 .............................................................................جمل الربط:  -7 

 ....................................................................................... ا للقصة:ضع عنوانً  -

 

 

 -استخدم أسلوب التعجب كالمثال: -0

 !رَ حْ بَ الْ  قَ مَ عْ ا أَ مَ  >-- ٌقٌ مِ عَ  رُ حْ بَ الْ    

 ................................. >-- ةٌ عَ اسِ وَ  اءُ رَ حَ الصَّ  

 .................................... >-- ةٌ عَ ائِ رَ  ولُ قُ حُ الْ  

 ................................... >-- ةٌ ٌمَ ظِ عَ  الُ بَ جِ الْ  

 بٌن القوسٌن مكان النقط.ضع عالمة الترقٌم المناسبة مما  -0

 ( , - . - ؛ - : - ! - ؟) 

  ٌلِ النِّ  ًِ مْ طَ  نْ ً مِ انِ وَ اأْلَ  عُ نَ صْ نَ  - 

 ا.هَ ٌْ لَ عَ  ارِ طَ مْ اأْلَ  وطِ قُ سُ  ةِ رَ دْ نُ لِ        اءِ رَ حَ الصَّ  ةِ اعَ رَ ً زِ فِ  ارُ بَ اآْل  مُ دَ خْ تَ سْ تُ  - 

 ةِ ٌطَ رِ خَ الْ  احِ تَ فْ مِ  انُ وَ لْ ا أَ مَ  - 

 ةَ ٌَّ رِ صْ مِ الْ  ةَ ارَ ضَ حَ الْ  مَ ظَ عْ ا أَ مَ  - 

 ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  ِض رِ عْ ً مَ ا فِ نَ الَ مَ عْ أَ  ضُ رِ عْ نِ سَ         ةُ مَ لِّ عَ مُ الْ  تِ الَ قَ  - 

  .ةَ ذَ افِ النَّ  قِ لِ غْ أَ         ٌرُ مِ ا سَ ٌَ  - 

 -أكمل على نفس الوزن: -3

 : .................,..................,.................... ورٌ هُ زُ  

 :  .................,..................,.................... ارٌ هَ نْ أَ  

 -الٌة بـ "لم" أو "لن" كالمثال:الجمل الت فِ انْ  -4

 لم ٌقرأ محمد القصة. >--ٌقرأ محمد القصة  

 ................................................ >--ٌشرب الطفل العصٌر  

 ................................................... >--ترفع البنت صوتها  

 مراجعة اِلسالٌب
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 -استخدم الم التعلٌل؛ لربط كل جملتٌن كما فً المثال : -5

 .ٌقوى جسمًل ؛أمارس الرٌاضة  >--أمارس الرٌاضة؛ ٌقوى جسمً.  - 

 .................................................. >--أجتهد فً مذاكرتً؛ أتفوق  - 

 ............................................... >--أذهب إلى المكتبة؛ أقرأ الكتب - 

 -استخدم أسلوب النهً كما فً المثال:  -6

 ال تكتب على الجدران. >--الكتابة على الجدران   - 

 ......................................................... >--السهر أمام التلفاز  - 

 ................................................. >--اللعب بالكرة فً الطرٌق  - 

 ...................................................... >--قطف أزهار الحدٌقة  - 

 -المكان المناسب  لكل جملة : اختر ظرف -7

 بٌن ( -) فوق               العصفور ٌقف ............. الشجرة  -أ 

 فوق ( -) أمام             وضع أبً سٌارته ............... البٌت.  -ب 

 تحت ( -) بٌن            ٌعٌش النمل فً أعشاش ........... األرض.  -ج 

 بٌن ( -) تحت     تطٌر الطائرة ........... السماء واألرض. -د 

 -اقرأ, ثم اجعل الجملة تبدأ بفعل أمر كالمثال:  -8

 اكتب الدرس. >--ٌكتب الدرس  - 

 ................................................... >--ٌلعب بالكرة  - 

 ...........................................  >--ٌحافظ على الغرفة  - 

 ........................................... >--ٌجتهد فً المذاكرة  - 


